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ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİLİNÇ ENDEKSİ AÇIKLANDI



“Sanayi, Hizmet, Ulaştırma ve Tarım İşletmelerinin %75,4’ü Enerji Verimliliğinin Önemini (bilgi-ilgi) 
Bilirken, %41,6’sı Enerjiyi Verimli Kullanıyor.” 

Sanayi, Hizmet, Ulaştırma ve Tarım İşletmeleri Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar,  Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet 
Fatih Kacır’ın katılımları ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile çok 
sayıda katılımcının yer aldığı çevrim içi konferans ile 2 Kasım’da kamuoyuna açıklandı. Ayrıca söz 
konusu toplantıda 20.’si yapılan Sanayide Enerji Verimliliği (SENVER-20) Proje Yarışması’nda 
dereceye giren 7 endüstriyel işletmeye ödülleri verildi.

İşletmelerde enerji verimliliğine ilişkin bilgi ve uygulama boyutunun ele alındığı araştırma kapsamında 
sanayide 766, hizmette 94, tarımda 29, ulaştırmada 18 olmak üzere toplam 907 işletmenin anket 
yöntemi ile değerlendirmeleri raporlanmıştır.

Enerji verimliliğinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da en önemli meselesi olduğunu dile getiren 
Bakan Yardımcısı Kacır sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’miz son 20 yılda yerli enerji kaynaklarından 
enerji temin etme ve yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme konusunda çok büyük adımlar attı. Ama 
bu adımların mutlaka tamamlayıcı unsurun enerji verimliliği konusunda güçlü adımlar atmamız 
olduğunu düşünüyorum.” 

Bakan Yardımcısı Kacır, elektrikli motorların daha verimli olanlarla değiştirilmesi (TEVMOT Projesi) ile 
sanayide tüketilen enerjinin çok daha verimli hale getirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar yaptığı konuşmasında, 
“Enerji verimliliğinin geliştirilmesinde farkındayız ama yapabilirlik ortaya koyma, gerçekleştirme 
konusunda ilerlememiz gerek.” dedi. Bayraktar ayrıca şunları söyledi: “Ulusal enerji verimliliği eylem 
planında yer alan ‘Farkındalık, Eğitim ve Bilinçlendirmenin Yürütülmesi’ başlığında yapılacak 
çalışmaların; hedef odaklı, ölçülebilir ve raporlanabilir olması için bir bilinç endeksi çalışmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır.”

Bakan Yardımcısı Bayraktar, farkındalığın bilgiye ve sonrasında tutum ve davranışa dönüşmesi 
tercihten ziyade yaşama biçimine dönmesi gerektiğine işaret ederek, “Her paydaşın sorumluluk ve 
katkılarını alabileceğimiz adeta bir mücadele alanına sahip.” dedi.

Araştırmada enerji verimliliğine önem verme nedenleri olarak; motivasyonları, haberdarlık durumu, 
enerji verimliliğindeki değişim öngörüsü, mevcut ve planlanan yatırımlar, enerji verimliliği politikaları ve 
önlemleri gibi başlıkların ölçüldüğüne değinen Bayraktar, bilgi ve ilgi boyutunda 0-200 aralığındaki 
rakam 175,4 olarak yüksek-alt seviye çıktığını, uygulama boyutuna bakıldığında 141,6 gibi orta-alt 
seviyede olduğunu ve Sanayi, Hizmet, Ulaştırma ve Tarım İşletmelerine yönelik bilinç endeksinin ikisinin 
ortalaması olan 158,5 olarak tespit edildiğini sözlerine ekledi.

Son olarak Bakan Yardımcısı Bayraktar, enerji verimliliği noktasında bilgi ve ilginin kısmen kabul 
edilebilir derecede tatminkâr bir seviyedeyken, uygulamaya dönüşmede ciddi bir gelişim alanı 
olduğunu dile getirdi. 

Daha sonra, Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri Yarışması Kategori-2’de (1001 
TEP-50.000 TEP ) 3 proje, Kategori-3 ( 50.001 TEP ve üzeri ) kapsamında 4 proje ile ödül almaya hak 
kazanan endüstriyel işletmelere ödülleri takdim edildi.

Toplantıya, araştırma ile ilgili genel bilgilendirme ve raporun detaylarına ilişkin Enerji Verimliliği Çevre 
Dairesi Başkanı ve Bakan Danışmanı Dr. Oğuz Can ile Akademetre Yönetim Kurulu Başkanı Halil 
İbrahim Zeytin tarafından yapılan ortak sunum ve sonrasında soru-cevap kısmı ile devam edildi.


